
ล ำดับท่ี หน่วยงำน/องค์กรท่ีขอรับเงินอุดหนุน โครงกำร
 จ ำนวนเงิน

เบิกจ่ำยท้ังส้ิน
 ประเภทแบบประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุน
อ ำเภอคลองขลุง

1 โรงเรียนบ้านสามแยก โครงการจัดจ้างครูสอนสาขาท่ีขาดแคลน               44,000 ประเภทจ้างครู 
2 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน               76,500 ประเภทจ้างครู 
3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โครงการจ้างครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์             135,000 ประเภทจ้างครู 
4 โรงเรียนบ้านมาบคล้า โครงการจ้างครูสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนปฐมวัย               80,000 ประเภทจ้างครู 
5 โรงเรียนบ้านบึงลาด โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน               56,000 ประเภทจ้างครู 
6 โรงเรียนบ้านนิคม โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน               76,500 ประเภทจ้างครู 
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหาครูสาขาท่ีขาดแคลน               81,000 ประเภทจ้างครู 
8 โรงเรียนวัดพิกุลทอง โครงการขอสนับสนุนครูสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน               48,000 ประเภทจ้างครู 
9 โรงเรียนบ้านบ่อทอง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านบ่อทอง               49,000 ประเภทจ้างครู 
10 โรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพท่ี 27 โครงการจ้างครูผู้สอนเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครู               81,000 ประเภทจ้างครู 
11 โรงเรียนบ้านหนองจอก โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)               72,000 ประเภทจ้างครู 
12 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาในกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)               72,000 ประเภทจ้างครู 
13 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ โครงการจ้างครูสอนในสาขาท่ีขาดแคลน (ภาษาอังกฤษ)             120,000 ประเภทจ้างครู 
14 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหาครูสาขาขาดแคลน             135,000 ประเภทจ้างครู 
15 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหาครูสาขาท่ีขาดแคลน               81,000 ประเภทจ้างครู 
16 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน               56,000 ประเภทจ้างครู 
17 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา โครงการจ้างครูผู้สอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน               72,000 ประเภทจ้างครู 
18 โรงเรียนบ้านคลองยาง โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน             135,000 ประเภทจ้างครู 
19 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน               80,000 ประเภทจ้างครู 
20 โรงเรียนวัดแสงอุทัย โครงการจัดจ้างครูสอนสาขาท่ีขาดแคลน               64,000 ประเภทจ้างครู 
21 โรงเรียนบ้านป่าเหียง โครงการจัดจ้างครูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน               70,000 ประเภทจ้างครู 
22 โรงเรียนอนุบาลวังไทร โครงการจ้างครูต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ             200,000 ประเภทจ้างครู 

บัญชีรำยช่ือโครงกำรเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 2
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560



2

ล ำดับท่ี หน่วยงำน/องค์กรท่ีขอรับเงินอุดหนุน โครงกำร
 จ ำนวนเงิน

เบิกจ่ำยท้ังส้ิน
 ประเภทแบบประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุน
อ ำเภอคลองลำน

23 โรงเรียนบ้านแปลงส่ี โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ             135,000 ประเภทจ้างครู 
24 โรงเรียนบ้านท่าช้าง โครงการสนับสนุนครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2560               90,000 ประเภทจ้างครู 
25 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน               70,000 ประเภทจ้างครู 
26 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์             135,000 ประเภทจ้างครู 
27 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมดแดง             135,000 ประเภทจ้างครู 
28 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา โครงการจัดหาครูช่วยสอน               70,000 ประเภทจ้างครู 
29 โรงเรียนบ้านคลองน  าไหลใต้ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ             135,000 ประเภทจ้างครู 
30 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37) โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 

(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37)
            135,000 ประเภทจ้างครู 

31 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะเขือ             135,000 ประเภทจ้างครู 
32 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา             135,000 ประเภทจ้างครู 
33 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน โครงการจ้างครูสอนภาษา (ภาษาต่างประเทศ)             120,000 ประเภทจ้างครู 
34 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษด้วยการจ้างครูผู้สอน (คนไทย) 

ในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
            135,000 ประเภทจ้างครู 

35 โรงเรียนบ้านสุขส าราญ โครงการสนับสนุนครูจ้างสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านสุขส าราญ               96,000 ประเภทจ้างครู 
36 โรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อน โครงจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน  าร้อน               96,000 ประเภทจ้างครู 

อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี

37 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน               45,000 ประเภทจ้างครู 
38 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน               45,000 ประเภทจ้างครู 
39 โรงเรียนบ้านเกาะตาล โครงการจ้างครูสาขาท่ีขาดแคลนให้กับนักเรียน             135,000 ประเภทจ้างครู 
40 โรงเรียนบ้านสระตาพรม โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาเยาวชน โรงเรียนบ้านสระตาพรม             135,000 ประเภทจ้างครู 
41 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม             135,000 ประเภทจ้างครู 
42 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาเยาวชน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง             135,000 ประเภทจ้างครู 
43 โรงเรียนบ้านช่องลม โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาเยาวชน โรงเรียนบ้านช่องลม             135,000 ประเภทจ้างครู 
44 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาเยาวชน โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ             135,000 ประเภทจ้างครู 
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45 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาเยาวชน โรงเรียนบ้านโคกเลาะ             135,000 ประเภทจ้างครู 
46 โรงเรียนบ้านหนองบอน โครงการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               80,000 ประเภทจ้างครู 
47 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) โครงการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               80,000 ประเภทจ้างครู 
48 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ โครงการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               80,000 ประเภทจ้างครู 
49 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
            135,000 ประเภทจ้างครู 

50 โรงเรียนบ้านปางมะนาว โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน               90,000 ประเภทจ้างครู 
51 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน               80,000 ประเภทจ้างครู 
52 โรงเรียนบ้านวังล้อมร าลึก โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน               80,000 ประเภทจ้างครู 
53 โรงเรียนบ้านวังหามแห โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน               80,000 ประเภทจ้างครู 
54 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี โครงการจ้างครูสอนเสริมประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและเยาวชน               90,000 ประเภทจ้างครู 
55 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก

และโรงเรียนอนุบาลปางมะค่า
              80,000 ประเภทจ้างครู 

อ ำเภอปำงศิลำทอง

56 โรงเรียนบ้านคลองขุด โครงการจัดจ้างครูสอนสาขาท่ีขาดแคลน               56,000 ประเภทจ้างครู 
อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ

57 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โครงการจ้างครูสอนระดับชั นประถมศึกษา               90,000 ประเภทจ้างครู 
58 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ โครงการจ้างครูปฐมวัย/อนุบาล               90,000 ประเภทจ้างครู 
59 โรงเรียนบ้านดงเจริญ โครงการจ้างครูปฐมวัย/อนุบาล               90,000 ประเภทจ้างครู 

อ ำเภอบึงสำมัคคี

60 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน             130,000 ประเภทจ้างครู 
61 โรงเรียนบ้านวังชะโอน โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน             125,000 ประเภทจ้างครู 
62 โรงเรียนบ้านไผ่งาม โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กนักเรียนและเยาวชน             132,000 ประเภทจ้างครู 
63 โรงเรียนบ้านสามขา โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน             125,000 ประเภทจ้างครู 
64 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน             132,000 ประเภทจ้างครู 
65 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน             127,000 ประเภทจ้างครู 
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ล ำดับท่ี หน่วยงำน/องค์กรท่ีขอรับเงินอุดหนุน โครงกำร
 จ ำนวนเงิน

เบิกจ่ำยท้ังส้ิน
 ประเภทแบบประเมินผล

โครงกำรเงินอุดหนุน
66 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน             132,000 ประเภทจ้างครู 
67  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน โครงการจ้างครูผู้สอนสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กและเยาวชน             125,000 ประเภทจ้างครู 
68 ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โครงการงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560             889,700 ประเภทอบรม
69 ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560             817,530 ประเภทเปิดโลกวิชาการ


